
 
 

 
 
Til tillidsvalgte, skoleledelse og skolechef 
 
Vores kommunalvalg – Vores folkeskole 
 
Kommunalvalget står for døren, og det er en oplagt mulighed for at engagere især folkeskolens 
ældste elever i den demokratiske debat, styrke deres demokratiske dannelse og konkret give dem 
viden om de lokalpolitiske processer. 
 
Folkeskolen er et af de helt centrale kommunalpolitiske områder, og kommunalvalget giver rige 
muligheder for at drøfte folkeskolens betydning, dens udvikling og den kvaliteter. Det vil vi gerne 
opfordre jer til at benytte jer af. 
 
Vi vil opfordre til, at I på de enkelte skoler sætter kommunalvalget og folkeskolen på dagsordenen. 
Konkret at udskolingsklasserne, fx med udgangspunkt i samfundsfag eller skolens arbejde med åbne 
skole, fokuserer på kommunalvalg, lokaldemokrati og folkeskole.  
 
Konkret foreslås følgende tiltag:  

 At skolen inviterer repræsentanter fra alle partier i kommunalbestyrelsen/byrådet til at 
besøge skolen og drøfte skolepolitik og -prioriteringer. Mest oplagt er partiernes 
medlemmer af kommunens udvalg med ansvar for folkeskolen (skole/børne/unge-
/undervisningsudvalg). Eventuelt også med deltagelse af medlemmer af skolebestyrelse eller 
eksperter på området. Formen kan være en paneldebat eller en forsamlingshusmodel, hvor 
salen kan stille spørgsmål. 

 At skolen inviterer lokalpolitikere og kandidater til kommunalvalget til dialogmøde på 
skolen, hvor repræsentanter fra de ældste klasser interviewer dem med henblik på at få 
deres bud på, hvad en god folkeskole er, og hvordan de konkret mener, skolerne i deres 
egen kommune skal udvikle sig. Se gerne vedhæftede forslag til elevforløb.  

 At skolen afholder et ”elev-kommunalvalg” lige før eller lige efter selve kommunalvalget og 
her drøfter partiernes politikker. Gerne i kombination med et eller flere af ovenstående 
tiltag. 

Vi er enige om, at ovenstående vil bidrage til at skabe en større bevidsthed om betydningen af netop 
folkeskolen som fællesskabets skole og skabe større bevidsthed om betydningen af det lokale 
demokrati og de beslutninger, som træffes kommunalt. Håbet er, at det også vil tydeliggøre 
kompleksiteten i folkeskolens opgave og vise, at folkeskolen har mange kvaliteter. 
 
I vedlagte materiale kan I finde mere konkret inspiration til elevforløb. Forløbene kan som det 
fremgår give inspiration til egentlige undervisningsforløb om kommunalvalg. Vi opfordrer til, at I 
koordinerer såfremt I inviterer lokalpolitikere på besøg på kommunens folkeskoler.   
 
Med venlig hilsen 
 
Parter bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”  

- Børne- og Kulturchefforeningen  
- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
- BUPL’s Lederforening 
- Danmarks Lærerforening  
- Danske Skoleelever 
- Skolelederforeningen  
- Skole og Forældre  


